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1. Основна правила наслеђивања 
2. Облици интеракције међу генима 
3. Утицај средине на наследност и променљивост особина 
4. Структура хромозома еукариота/хемијски састав,физичка топографија,органи- 
зација хромозома у једру/ 
5. Промене у структури хромозома/кросинг-овер и рекомбинације гена, дуплика- 

ције и делеције, транслокације, инверзије, мутације/   
6. Промене у броју хромозома/еуплоидија,анеуплоидија/ 
7. Изазивање наследних промена деловањем хемијских и физичких фактора 
8. Генетичка контрола развића полова/предвидљивост пола код бипаренталних 

организама, механизми генетичке детерминације полова, полни хроматин и 
ефекат дозе,абнормалности полних хромозома код људи, специфични примери 
детерминације пола, гинандроморфизам, наслеђивање везано за полне 
хромозоме, наслеђивање под утицајем пола и ограничено полом/ 

9. Ванхромозомско наслеђивање/ наслеђивање особина преношењем путем 
инфекције, материнско наслеђивање, плазмиди и отпорност бактерија на 
антибиотике/ 

10. Изазивање ванхромозомских промена/ фенокопије, серотипске трансформације, 
продужене модификације, ванхромозомске мутације/ 

 
 

11. Основе молекулске структуре и функције гена/ структура ДНК, структура и типови 
РНК,  

12. Генетичке карактеристике ДНК/ репликација ДНК, промене у грађи ДНК,  
13. Механизми који исправљају или компензирају мутације ДНК/ репарација ДНК 

после УВ зрачења/ 
14. ДНК и генетичка контрола метаболичких процеса/ генетички код, транскрипција, 

транслација/ 
15. Анализа структуре и функције гена/експеримент Бензер-а/ 
16. Регулација генетичке активности/ регулација генетичке активности код бактерија, 

Жакоб Моноов модел гена, организација гена у хромозомима еукариота, 
нуклеозоми/ 

17. Генетичка контрола диференцијације ћелија/ диференцијација путем промена у 
броју гена,  диференцијација путем специфичне активације гена/ 

18. Генетички механизми имунолошких способности/ грађа антигена и антитела, 
механизми имунолошке реакције/ 

19. Имуногенетика крвних група код човека/ АБО-систем, РХ-фактор  и МН-систем, 
крвне групе и болести,генетичке основе трансплантације/ 



20. Генетичка условњеност канцера 
21. Генетичка контрола старења 

 
 

22. Генетичка структура природних популација варирање квантитативних особина, 
варирање квалитативних особина/ 

23. Генетичка равнотежа популације 
24. Фактори који мењају генетичку равнотежу популације/ селекција, мутације, 

миграције, генетички дрифт/ 
25. Генетичка детерминација квантитативних особина/ наслеђивање квантитативних 

особина 
26. Херитабилност 
27. Хетероза 
28. Типови вештачке селекције/селекција јединки, селекција породица, селекција 

унутар породица/ 
29. Укрштање у блиском сродству 
30. Генетичка условљеност понашања код животиња 
31. Генетичка условљеност понашања код људи/ментална заосталост и душевна 

обољења, шизофренија, манично-депресивна психоза, епилепсија/ 
32. Девијантна понашања 
33. Варијабилност карактеристика  нормалне личности 
34. Специјалне способности 
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